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Abstract: 
At the early years of the new millennium, the Organization of Islamic 

Cooperation (OIC) has ratified two ten programs of action in order to meet 
political, economic, cultural and religious challenges in the Muslim nation 
and its relation with the international community. First ten-year program of 
action (TYPOA) terminated at 2015 and second ten program has been 
approved for 2016 to 2025. This article aims to present the effect of these 
two TYPOA of OIC on international and regional peace and security. It 
concluded that these programs are considered as steps of OIC towards UN 
purposes and principles and also it can be added as a kind of peace building 
process in the OIC member states. From the view point of negative peace, 
OIC not only was not successful to settle regional conflicts, but it prepared 
the intervention of great powers in the region. Increasing the disputes 
between more effective Islamic states lead to more weakness of the 
Organization of Islamic Cooperation 
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كاري اسالمی، صلح و امنيت بين   سالهاهي عمل دهربانمه                                                                         المللیسازمان هم
 1مصطفی میرمحمدیسید

 

 چکیده
هاي هاي آغازين قرن حاضر، سازمان همكاري اسالمي در پاسخ به چالشدر سال

سياسي، اقتصادي، فرهنگي و مذهبي موجود در مياان اماا اساالمي و در روابا  باا 
نهاا هاي عضو به آساله تنظيم كرده اسا تا دولا رنامه عمل دهالمللي دو بجامعه بين

  تاا 2016پايان يافا و برناماه عمال دوا از  2015عمل كنند. برنامه عمل اول در سال 
-بيني شده اسا. مقاله حاضر، به هدف بررساي تايرير دو برناماه عمال دهپيش 2025

هاا رساد كاه ايان برناماهنتيجه مياي به اين المللي و منطقهساله بر صلح و امنيا بين
ي همگامي سازمان همكاري اسالمي با اهداف و اصول ملل متحد اسا و نمود و جلوه

هاي عضو سازمان دانساا. اماا ميان دولا توان آنها را گامي در جها ايجاد صلحمي
اي موفق هاي منطقهاز منظر صلح منفي و فقدان جنگ، سازمان همكاري در حل بحران

هااي باگرر را فاراهم كارده اساا. ت اديد ه و حتي زمينه مداخله و نفاو  قادر نبود
هاي پرنفو  و مؤرر اين ساازمان، باه تضاعيي بي اتر  آن خواهاد اختالف ميان دولا

 .انجاميد
 

ساله، المللي، سازمان همكاري اسالمي، برنامه عمل دههاي بينسازمان واژگان کلیدی:
 .الملليصلح و امنيا بين

                                 
 :Mirmohammadi@mofid.ac.ir Email. رايانامه: قم دانشگاه مفید نشیار گروه حقوقدا .1
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 مقدمه

 نیرتامصرح  و برر ، فرهنگی و مذهبی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادیچالشپیامدهای 

تار هنرونی اسرممی هره در سرا همکراری است. سازمان  پذيرانکارناالمححی، ای و بینمنطقه

  اسرممی از منراف  جوامرحمايرت نهادی شنا ته شده است هه در راستای المححی جامعه بین

نظریم دو ترا هنرون بره ت 2005شرود، از سرا  المححی شمرده میح  بینبرای حفظ و توسعه ص

امر  هرای سیاسری فرهنگری و مرذهبی جوهمت هرده است و در آن، به چالش« برنامه عمل»

ير  و  اسممی توجه هرده است. سازمان در نظر دارد از طريق همبستگی اسممی، جمعیت

 می راهبری هند.  نیم میحیاردی مسحمانان را در پوشش مفهوم امت اسم

  عضرو را بینی شده بود توجه دوپیش 2015تا  2005های برنامه عمل او  هه برای سا 

 روی،یانرهمهای امت اسممی و اقدام مشترك در توسعه تساهل و معطوف به مقابحه با چالش

وب اصمحات گسترده از جمحه در عحم و فناوری، آموزش، تقويت تجارت، حاهمیت مطحر

خوردگان ويژه در مورد حقوق هودهان، زنران و سرالحقوق بشر در جهان اسمم به و توسعه

مرل او  و عدادن بسیاری از اهرداف همران برنامره هرده است. برنامه عمل دوم نیز با پوشش

 در نظر گرفته شد.  2025تا  2015های برای ادامه آن در سا 

فرظ حسازمان همکاری، در  پرسش اصحی مقاله حاضر اين است هه سهم دو برنامه عمل

-نامهحقق اين برای چه  واهد بود و چه موانعی بر سر راه تالمححی و منطقهصح  و امنیت بین

حکررد ها وجود دارد؟ در مقام ارائه پاسرخ پرسرش نخسرت، مرروری هوتراه برر پیشرینه و عم

امره و برن دسازمان طی بیش از پنج دهه فعالیتِ آن  واهیم داشت، و در ادامه، فهرست هحیِ

 ححیرل  واهردتالمححری بررسری و ای و برینعمل با تأهید بر تأثیر آن بر صح  و امنیت منطقه

داف و فرضیه پژوهش اين است هه دو برنامه عمرل سرازمان، بازتراب و  وانشری از اهر شد.

گرر نشران آيرد امرا از سروی دياصو  محل متحد است و از اين نگاه، گام مهمی به شمار مری

 ست.   اسممی اایِهای منطقهان،  ود فاقد ابتکار درونیِ بايسته برای حل بحراندهد سازممی
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 از سازمان كنفرانس اسالمي تا همکاري اسالمي   .1

 االقصری بره دسرتزدن مسرجدمعروف است سازمان هنفرانس اسممی در پری آترش    

شرکل  1967جوانان متعصب يهودی و نیز شکسرت اعرراب در جنرا برا اسررائیل در سرا  

 سرتتامبر 25(. سرآغاز تشرکیل ايرن سرازمان، نشسرت مرور   Tadjdini, 2012: 37گرفت )

  او  هشور اسممی از جمحه ايران در رباط مرراهش اسرت. امرا در سره سرا 24سران  1969

ه ران  ارجرفعالیت فاقد منشور بود تا سرانجام پس از مباحثات طوالنی توسط هنفرانس وزي

: 1392و، اوغح احسان)االجرا گرديد الزم 1973فوريه  28شد و در تصويب  1972در مارس 

ن امرور وزيررا 38. نام و نشان سازمان هنفرانس اسممی در نشست (Castillo, 2014: 4؛ 92

ن همکراری سرازما»يعنری  -به نام و نشران هنرونی  2011 ارجه در آستانه قزاقستان در سا  

 تغییر هرد.  -« اسممی

چهرل و هشرت سرا  از نشسرت ربراط، ايرن سرازمان مردعی اسرت برا اهنون با گذشرت 

رهررن اصررحی و فرعرری و  48عضررو از چهررار قرراره جهرران و دارا بررودن برریش از  57عضررويت 

 1المححی جهرانی پرس از سرازمان محرل متحرد اسرت.های تخصصی، دومین سازمان بینآژانس

حرد، جنربش غیرمتعهردها، فدراسیون روسیه، تايحند، بوسنی و هرزگوين و نیز سازمان محل مت

 اتحاديه افريقا و اتحاديه عرب در اين سازمان از وضعیت ناظر بر وردارند.

از نیمه دوم قرن بیستم، دو گرايش عمده در میان تعدادی از دو  عربری وجرود داشرت. 

گرايری شد و در آن محی 1945گیری اتحاديه عرب در سا  نخست گرايشی هه باعث شکل

گیرری سرازمان هنفررانس داشرت؛ ديگرری گرايشری هره باعرث شرکلو سکوالريسم غحبه 

 :Farrar, 2014)دانند عربیسم میاسممیسم و پاناسممی شد. اين سازمان را نشان تقابل پان

792; Akhtar, 2002: 62; Tadjdini, 2012: 38  ،جما  عبدالناصر با ايده (. هم از اين رو

رئیس جمهرور وقرت  -دانست هه آيزنهاور ای میسازمان اسممی مخالف بود و آن را ايده

: 1390پس از ديدار ابن سعود از آمريکا از وی  واسرته اسرت )قربرانی و سریمبر،  -آمريکا 

                                 
 www.oic-cio.orgبنگريد به تارنمای سازمان همکاری اسممی:  . 1

http://www.oic-cio.org/
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دانسرت هره در نظرر دارد برا (. عبدالناصر اين سازمان را شرکحی از پیمران ارتجراعی می149

ان المسرحمین حمايرت هنرد ی جنبش ا وهای براندازانهحمايت عربستان سعودی، از فعالیت

(Thomas, 1985: 81 .) به نظر او استفاده از ظرفیت حج به عنروان ير  هنفررانس عمرومی

دانشمندان جهان اسمم و سران هشورهای اسرممی بررای تحقرق ايرن هردف، هرافی اسرت. 

(Akhtar, 2002: 73  پررس از نشسررت سررا .)هشررور  22وزيررران  ارجرره در جررد ه،  1970

المحل و پیامردهای آن بین های ساالنه درباره توسعه حقوقتند در نشستاسممی تصمیم گرف

-Hashmi, 1997: 52-53-,71-72 ,1985:81بر جهان اسمم با يکديگر تبراد  نظرر هننرد. )

82; Thomas  ) 

تأسیس سازمان هنفرانس اسممی، بیش از همه مرهون حمايت مرالی عربسرتان سرعودی 

تا  1970های بین اين پادشاهی پردا ت شده است. در سا است و بودجه آن بیشتر از سوی 

میحیارد دالر از سوی سعودی به تعدادی از هشورهای عضو بره صرورت وام  96، مبحغ 1991

هرای ايرن هشرور همسرو گردنرد. هشرور و يا امتیازهای اقتصادی پردا ت شد تا با سیاسرت

صی وابسته به آن است، هه ترين ارهان سازمان و مؤسسات تخصسعودی، مقر مهمعربستان 

تروان از مجمر  فقره اسرممی، بانر  توسرعه اسرممی، صرندوق وقرف، آژانرس از جمحه می

 ,Tadjdiniهای اسرممی نرام بررد ) المححی بان المححی اسممی و موسسه بین برگزاری بین

 (. دبیرهل فعحی نیز از اتباع عربستان سعودی است.38 :2012

تحرولی سیاسری در جهران اسرمم اسرت. برآمردن  1979سرا  انقمب اسممی ايرران در 

قدرت در ايران با تکیه بر اسمم و مکتب تشی ، انتظارات بزرگی در جوامر  اسرممی ايجراد 

ای را نگران سا ت. اين نگرانی باعث شد تا بر ری از هرد و بر ی از جوام  غربی و منطقه

هه اعتراضات را سرهوب هنند. بره  ها، يا به اصمحات سیاسی روی آورند و يا آنحکومت

عنوان نمونه، در عراق عموه بر سرهوب مردم با حمايت غرب، جنا  رونینی عحیره ايرران 

انقمب  .(Castillo, 2014: 2-3)آغاز شد هه سرانجام آن به تقويت و انسجام ايران انجامید 

ازمان هنفرانس اسممی عربیسمِ ناصريسم در ساسممیسم سعودی در برابر پانايران تقابل پان

عربیسرم در برابرر گررايش فزاينرده اين بار، عربستان سعودی پرچمدار پان را دگرگون هرد.

العراده هشرورهای اسرممی در نشسرت فروق (.Sheikh, 2003: 64)اسممیسمِ ايرانی شد پان
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ن در آباد، به موضوع افغانستان پردا تند هره آن زمرادر اسمم 1980وزيران  ارجه در سا  

نیروهرای  رود را از افغانسرتان  رار   واستند اشغا  شوروی بود. آنان از شوروی )سابق( 

های قدرتمند در امور دا حری هشرورهای اسرممی را محکروم هند و همچنین مدا حه دولت

هردند. گرچه سوريه و يمن در اين نشست غائب بودند اما آنهرا اقردام شروروی را بره مثابره 

دانستند و بر اين باور بودند هه در واق  سازمان سریا و آمريکرا در تان میحفظ انقمب افغانس

 ( Thomas, 1985: 82-83)هند. اين هشور مدا حه می

ای هرای از همراهی دو  عضو سازمان هنفررانس اسرممی برا سیاسرتاين نشست، نمونه

هنونی  هایيکی از دو بحوك شرق و يا غرب بود. پس از دوران جنا سرد و نیز در بحران

ايرن  های بزرگ در هشورهای اسممی است، هرهنیز سازمان شاهد مدا مت و نفوذ قدرت

 های موجود هنونی در سوريه، يمن و بحرين نیز مشهود است. وضعیت در بحران

های متعدد، برا سازمان هنفرانس اسممی و نیز از طريق قطعنامه 2008و  1972در منشور 

المحل، مانند اصل عدم توسل به زور، عدم مدا حره در و  حقوق بیناستفاده از  ادبیات و اص

المححری و امور دا حی، احترام به حاهمیت و تمامیرت ارضری، برر حفرظ صرح  و امنیرت برین

، از 1990به طور مشخص، در قطعنامره پايرانی نشسرت قراهره در  1ای تأهید شده است.منطقه

شررط مور دا حی هشورها، به عنروان پریشاصل عدم توسل به زور و اصل عدم مدا حه در ا

و همرین عبرارت در سری و  2الزم و اساسی برای امنیت هشورهای اسممی تعبیرر شرده اسرت

( 5)1مطرابق مراده  3در سوريه تکررار شرده اسرت. 2009ششمین نشست وزيران  ارجه سا  

در  های عضوهحیه دولت»سازمان، مصوب هنفرانس يازدهم سران در سنگا ،  2008منشور 

                                 
.بره عنروان نمونره ر.ك. بره1  Kuala Lumpur Declaration on International Terrorism, adopted at the 

extraordinary session of the Islamic Conference of Foreign Ministers on terrorism, 1-3- 

April 2002, Para.14/ Dakar Declaration, Sixth Islamic Summit Conference, (Session of Al-

Quds Al-Sharif, Concord and Unity) Dakar, Republic OF Senegal ,9-11 December, 1991. 

2.The Nineteenth Islamic Conference of Foreign Ministers (Session of Peace, 

Interdependence and Development), was held in Cairo, Arab Republic of Egypt, from 9-14 

Muharram 1411H, corresponding to 31 July to 5 August 1990 Para.31. 

3.The Thirty-Sixth Session of the Council of Foreign Ministers (Session of Enhancing Islamic 

Solidarity), held in Damascus, Syrian Arab Republic from 23-25 May 2009, RES/1/36-POL 

on the situation in the Republic of Iraq, para.3. 



الم 
س ق ا

حقو تطبیقی 
ش 

ه ه ژپو
نام

فصل
 و

ب
غر

 
 

 

 

180 

 
المححرری مشررارهت  واهنررد داشررت و از مدا حرره در امررور دا حرری حفررظ صررح  و امنیررت بین

المحرل و حقروق بشردوسرتانه يکديگر مطابق اين منشرور و منشرور محرل متحرد و حقروق بین

 « ودداری  واهند نمود.

 يرد بیشرترپیوند میان منشور سازمان هنفرانس اسممی و منشور محل متحد، در منشور جد

سرا   دبیرهرل سرابق هره در هارنامره  رود تجربره سری« احسان اوغحرو»يافته است.  انعکاس

 سرممی راهمکاری رسمی با اين سازمان را دارد بازنويسی هامل منشور سرازمان هنفررانس ا

حری المحقاضری سرابق ديروان برین« نبیرل العربری»ي  ضرورت دانست. در ايرن میران، سرهم 

 د از مد ه مشاوران دبیرهل، در تبعیت منشور جديدادگستری به عنوان يکی از اعضای گرو

منشرور  را در« بخش حکمرانی مطحوب و دمکراسری»سازمان محل بسیار است. هم او بود هه 

 قردانان درای از حقونويس توسط گروه مشورتی، همیتهجديد پیشنهاد داد. پس از تهیه پیش

ز ا -سرازمان محرل متحرد  ماينده دائرم وقرت ايرران درن -هه محمدجواد ظريف  2007سا  

نمودنرد.  هرای عضرو ارسرا نويس را نهايی هردند و برای دولتی آنان بود، اين پیشجمحه

 (98و89،93: 1392)احسان اوغحو: 

متحدند و  های عضو، متعهد به اهداف و اصو  منشور محل( هحیه دولت1) 2مطابق ماده  

ان و بره دارابرودن اهثريرت مسرحم( قبرو  عضرويت در ايرن سرازمان منروط 2) 3مطابق ماده 

شررط عضويت در سازمان محل متحد اسرت. گويرا عضرويت در سرازمان محرل متحرد، پریش

 عضويت در سازمان همکاری اسممی است.

منشور جديد سازمان همکراری اسرممی همچنرین در مقدمره، برر مشرارهت در صرح  و 

و اديران، توسرعه و تشرويق هرا هرا، فرهنراالمححی، تفاهم و گفتگوی میران تمردنامنیت بین

روابط دوستانه، احترام متقابل و همکاری تصري  دارد و از ديگر ادبیرات زايرج در گفتمران 

هررای اساسرری، حکومررت مطحرروب، سررازمان محررل متحررد ماننررد توسررعه حقرروق بشررر و آزادی

حاهمیت قانون، دمکراسی و پاسخگويی، حمايت از حقوق زنان و مشارهت آنران در همره 

 1ندگی، استفاده هرده است.های زبخش

                                 
1.See Preamble of OIC Charter 2008, Pp.6, 7 and 15. 
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المحرل در پریش روشی هه منشور جديد سازمان همکاری اسممی در تعامل با حقوق بین

المحرل بررای های اسممی در استفاده از ابزارهای حقروق بیندهد دولتگرفته است نشان می

ت همبستگی و وحدت امت اسممی از ي  سو، و ايفای نقش مثبت در حفرظ صرح  و امنیر

هردف  ن در راستایاند. افزون بر اين، سازماهای بیشتری برداشتهالمححی از ديگر سو، گامبین

، برر هرای عضرواساسی  ود، يعنی توسعه و تقويت روابط دوستانه و همبستگی میران دولرت

وضروعی هره ساله و تقويت سازهارهای اجرايی آن تأهیرد دارد؛ مهای عمل دهتداوم برنامه

 پردازد. ه به آن میمقاله حاضر، در ادام

 

 ( 2005-2015برنامه عمل اول ) .1-1

صرح ،  های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عحمری بررمنفی چالش پیامدهای    

-ی فوقنشستبرگزاری را به اسممی  هایتامنیت، همبستگی و توسعه دو  عضو، سران دول

در آن، ه هر -حاصرل ايرن نشسرت  هشراند. 2005از نهم تا يرازدهم سرتتامبر  ،العاده در مکه

-برنامره عمرل دهاولین منشور آبری و صويب ت -جمهور وقت ايران نیز حضور داشت رئیس

 ند.  سازمحقق آن را  2015تا   2005از سا  دارند عضو تمش  هایتساله است هه دول

ت هرای امرلشسازمان هنفرانس اسممی در رويارويی برا چرابرنامه  »اين برنامه با عنوان 

 -اسریسی»در دو محور هح ری تنظریم شرده اسرت: محرور او  برا عنروان « 21اسممی در قرن 

تعردد  تکثرر وروی و اعتردا ، همبسرتگی، میانرههايی چرون اراده سیاسری، به چالش« فکری

ح اصرما تمفرات و فصرل وحرلهراسی، حقوق بشرر، فحسرطین، اسممو مذاهب، تروريسم 

جتمراعی، اتوسرعه، »پرردازد. محرور دوم نیرز برا عنروان می سازمان هنفرانس اسممیسا تار 

ممی، حمايرت از بانر  توسرعه اسربه مواردی مانند همکاری اقتصرادی، « اقتصادی و عحمی

، قروق زنرانبا بميای طبیعی، هاهش فقر در آفريقا، آموزش عرالی، حبرای مقابحه همبستگی 

حورهرای آن پايان يافت اما م 2015پردا ته است. گرچه اين برنامه سا  و جوانان هودهان 

 اسرب اسرت دری بعدی محفوظ مانده اسرت. از ايرن رو، منسالهبه عنوان پايه برنامه عمل ده

 ها و اهداف ذيل هر دو محور بررسی شود.  ترين برنامهادامه مهم
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 هاي سیاسي و فکريچالش .1-1-1

هرای متعرددی اشراره الشبره چر« کرریف -برنامه سیاسی»برنامه عمل او ، زير عنوان     

 ها از قرار زير است:ترينِ اين چالشهرده است هه  بر ی از مهم

 اراده سیاسي. 1-1-1-1

هرای سیاسری و هنندگان برنامه عمل، اراده سیاسی در رويارويی برا چالشتدوينباور به 

 : های عضويابد هه دولتدر صورتی تحقق میفکری امت اسممی 

هند درا نشان ظار به واقعیتی محموس های مورد انترای تبديل آرماناراده سیاسی الزم ب -

تشررويق هننررد.  نشررور سررازمانمها و مقررررات برره اجرررای هامررل قطعنامررهو يکررديگر را 

(TYPOA,2005,Section 1.Para I and II)  

 روي و اعتدالدين میانه. 2-1-1-1

 :دهندیبرای تحقق اين هدف، دو  عضو موارد زير را مد نظر قرار م

-نرهصحی  از اسرمم بره عنروان ديرن میاهای و  وانشتمش برای نشر افکار  -

نت باورهرا و اصرو  اسرممی بره هردف صریا ،هراتمسر  بره ارزشو ، مرداراروی، اعتدا ، 

 بینی.گری و هوتهمسحمانان از افراطی

می هرای انسرانی و اسرمهه برا ارزش ،آن گری در هر نوعِمحکومیت افراطی -

گری از طريرق های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افراطیاست. حل ريشهناسازگار 

 های توسعه، حل ا تمفات سیاسی طوالنی، تفکر، اقناع  و موعظه حسنه. برنامه

 ،هراحرتها بر اساس احترام و فهم متقابل، و برابرری مهید بر گفتگوی تمدنأت -

 م است. آمیز امری الززيستی مسالمتو هممدارا  ،امنیت جهانی ،هه در دستیابی به صح 

 مشررترك.ی هرراهیررد بررر ارزشأتشررويق بررر گفتگرروی میرران اديرران بررا ت -

(TYPOA,2005, Section.1 Para. III) 

 شرودهمه مشکمت جوام  اسممی از بیررون آن ناشری نمیگويای آن است هه اين بند 

برداشرت درسرت از اسرمم  بر سر راهها و موانعی با چالشاين جامعه در درون  ود نیز بحکه 

در ای بینانرهواقر جرويی چراره، 2005است. برنامه عمل روبرو جهانی ای و منطقه مقیاس در

هرا برر پايره احتررام، گرامی در جهرت گفتگوی تمدن گری انديشیده است.رويايی با افراطی
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آمیرز ی آن، توسرعه روابرط مسرالمتروی است هه نتیجرهصح  و امنیت و نیز اعتدا  و میانه

در اسناد سازمان همکاری اسرممی، از آثرار هنفررانس « هاگفتگوی تمدن» واهد بود. ايده 

)قربرانی و  ایِ ايران بر اين سازمان اسرت.( و زمان رياست دوره1997هشتم سران در تهران )

 (334-336: 1390سیمبر، 

 تعدد مذاهب . 3-1-1-1

ذاهب، پیروان مردانستنِ انمسحمذاهب اسممی و بین منیاز به تقويت گفتگوی  -

 براور)ص( م و ما  آنان، عدم تکفیر آنران بره  داونرد و پیرامبر اسرمحیثیت  جان،احترام به 

 .یستنددين نآشکار ضروريات منکر دارند و ارهان اسمم را محترم داشته و 

 ,Ibid).شرودافراد فاقد صرمحیت صرادر مریاز سوی هه ی ايوامحکومیت فت -

Section.1, Para. IV ) 

 یرت و نیرزاين بند بازتابی از تقريب بین مذاهب اسممی است هه سهم آن در صح  و امن

 ست. اآمیز میان پیروان مذاهب در جوام  اسممی، پرواض  و آشکار همزيستی مسالمت

 مبارزه با تروريسم . 4-1-1-1

 يرنو اآن، شکا  آن و رد هرگونه توجیره و تجرويز محکومیت تروريسم در همه اَ -

رتبراط ای جهانی است هه به هیچ دين يا جرنس يرا رنرا يرا سررزمینی اتروريسم پديده هه

 ندارد.

ريسرتی و انگاری اقدامات تروعضو و جرم هایتايجاد تغییر در قوانین دا حی دول -

 .آن برحمايت و تشويق 

ححری المبه معاهده ضد تروريسم سازمان هنفررانس اسرممی و همکراری برینالتزام  -

 باره دراين

 ,Section I)المححی در مبرارزه برا تروريسرم.هدهای رفتاری بینتوسعه حمايت از  -

Para VI Ibid,)  

 هراسي مبارزه با اسالم. 5-1-1-1

ضرو توصریه عهرای هراسی، موارد ذيل را به دولرتبرنامه عمل، در مقابحه با پديده اسمم

 هند: می
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ه همره ها بر تضرمین احتررام برالمححی و هحیه حکومتهید بر مسئولیت جامعه بینأت -

 اديان و مبارزه با توهین به اديان 

سرازمان  دبیر انرهنظرارت در سریس مرهرز أهراسی از طريق تنیاز به مقابحه با اسمم -

های انهراسی، صدور گزارش سرالیانه و تضرمین همکراری سرازمبرای شناسايی انواع اسمم

 هراسی مممقابحه با اس( برای NGOsهای غیردولتی )المححی و سازمانبین

اسری و هرمقابحه با پديرده اسرمممتحد در تمش برای صدور قطعنامه از سوی محل  -

 . مقابحه با اين پديدهدر  و اقدامات پیشگیرانهها به وض  قوانین دعوت از همه دولت

هرای حقیقری اسرمم ابتکار گفتگوی منظم و مداوم به هدف برجسته سا تن ارزش -

 .Section.1, Para)  گرری  و تروريسرمبرا افراطیمقابحه اسممی در  هایتو مشارهت دول

VII TYPOA,2005,)  

هراسری در عمل به اين بند، سازمان هنفرانس اسممی با رصدهردن اَشکا  متعدد اسرمم

در تعدادی از هشورهای اروپايی و آمريکا و هانادا و بر ی ديگر مناطق جهان، مبادرت بره 

هراسری زدن به اسممهرده است. از نظر سازمان، دامن 2016تا  2007سا   گزارش از 9تهیه 

    1ای برای گسترش  شونت است.المححی، و بهانههمانا رفتاری معارض با صح  و امنیت بین

 حقوق بشر و حکمراني مطلوب . 6-1-1-1

 هرای مردنی وی برای توسعه مشارهت سیاسی، تضمین برابری و آزادیتمش جد  -

 فساد در دو  عضو سازمانجحوگیری از ت اجتماعی، پاسخگويی،  شفافیت و عدال

هرای مری بررای بهبرود حقروق بشرر در دولتئسنجی ايجاد رهن مستقل و داامکان -

 عضو از سوی هنفرانس وزيران مطابق اعممیه حقوق بشر اسممی قاهره 

ای و منطقره المححریهای بینتکحیف دبیر انه سازمان به همکاری برا ديگرر سرازمان -

 Para.VIII) هررای مسررحمان در دو  غیرعضررو سررازمانبرررای تضررمین حقرروق جمعیررت

TYPOA,2005,)  

                                 
1.Available at: http://www.oic-oci.org/page/?p_id=182&p_ref=61&lan=en Visited at: 5 

February 2017. 

http://www.oic-oci.org/page/?p_id=182&p_ref=61&lan=en
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در  2011در سرا   1شرده، همیسریون مسرتقل دائمری حقروق بشرربینریمطابق برنامه پریش

هره  رود گرامی در توسرعه  2نشست سی هشرتم وزيرران  ارجره در قزاقسرتان تأسریس شرد؛

همیسریون، بره ر و سازوهار اجرايی آن در اين سازمان است. اين ادبیات و مفاهیم حقوق بش

مثابه هیئت هارشناسان مشورتی و به عنوان رهنی هه به طور مستقل به موضروع حقروق بشرر 

عضرو اسرت هره  18در اين سازمان بتردازد، تأسیس شده است. همیسیون مزبور، متشکل از 

مجموعره آفريقرايی، عربری و آسریايی بر اساس تقسیم جغرافیايی شش عضو از هر هردام از 

شوند. پس از معرفی هانديداهای مورد نظر توسط دو  عضو، اعضای همیسریون انتخاب می

توسط شورای وزيران  ارجه به مدت سه سا  هه برای ي  بار قابل تجديد اسرت انتخراب 

    3شوند.می

 فلسطین و اراضي اشغالي . 7-1-1-1

ورد توجره مرگونه های اشغالی بدينوع فحسطین و سرزمینساله موضدر برنامه عمل ده    

 قرار گرفته است:  

، 1967ا  دادن بره اشرغا  اراضری فحسرطین از سرهرارگیری تمرام تروان بررای پايرانهب -

سرنوشرت  یل از بقیه اراضی لبنان و حمايت از حق تعیرینئنشینی هامل اسرادر واست عقب

 به مرهزيت سیاسی قدس شريف.  محت فحسطین و ايجاد دولت مستقل فحسطین

های سررازمان تخرراذ موضرر  واحررد در حررل فراگیررر قضرریه فحسررطین مطررابق بررا قطعنامررها -

بری، مجم  عمرومی، طررح صرح  عر (194)هنفرانس اسممی و سازمان محل متحد، قطعنامه 

ه بر ،لمححریانقشه راه از طريق هماهنگی و مشاوره با محل متحرد و همیسریون چهارجانبره برین

ه سرازمان یل باشرد و نقرش بیشرتر برئنشینی هامل شرط روابط عادی با اسراای هه عقبنهگو

  هنفرانس اسممی در تحقق صح  اعطا شود.

ن و حفرظ آهید بر اهمیت قضیه قدس برای امت اسممی و تثبیت حقوق فحسطین در أت -

 هويت عربی و اسممی و ...

                                 
1.Independent Permanent Human Rights Commission. 

 http://www.oic-iphrc.org/en/homeبرای آشنايی با اين همیسیون به تارنمای زير مراجعه هنید: . 2

3.https://www.oic-iphrc.org/en/iphrc-commissioners. 



الم 
س ق ا

حقو تطبیقی 
ش 

ه ه ژپو
نام

فصل
 و

ب
غر

 
 

 

 

186 

 
سرازی و یل بره توقرف شرهركئاسررا المححری در وادارسرا تنبا جامعره برینهمکاری  -

 ،هرای فحسرطینی از آن جمحره قردس و اطرراف آنبرچیدن ديوار نژادپرستی دا رل سررزمین

 .Para.)المححری دادگسرتریمحل متحد و رأی مشورتی ديوان بینسازمان های مطابق قطعنامه

IX TYPOA,2005,) 

سازمان  ه اساس تشکیلاست. موضوعی هفحسطین برنامه عمل، فاقد ابتکار تازه در مورد 

ق ار حايل مطرابهای محل متحد، نقشه راه، برچیدن ديوحلراههمان برنامه فوق بر بوده است. 

هره  هرايی اسرتحرلهیرد دارد هره همگری راهأالمححی دادگسرتری تنظر مشورتی ديوان بین

 برنامره تأهید برر هويرت عربری فحسرطین در ايرن ار  از جهان اسمم  انديشیده شده است. 

ت؛ در حرالی هره موضروع اسرائیحی اس -عمل، قراردادن اين موضوع در سبد ا تمف عربی

تعرددی مهای فحسطین را بايد موضوعی برای تمام جهان اسمم دانست. گرچه سازمان تمش

 21ابق مراده باره به عمل آورده است و در پیوند دادن موضوع فحسطین به سازمان مطردر اين

دامات المقردس شررقی در نظرر گرفتره اسرت امرا اقرسازمان را بیت منشور جديد مقر دائمی

اه بر همان ر به عمل نیامده است وحل قضیه فحسطین ابتکاری مورد انتظار جوام  اسممی در 

 های سازمان محل متحد تأهید می شود.حل

 اصالح سازمان كنفرانس اسالمي . 8-1-1-1

 اصررمح سررازماننخسررت،  یسررالهبرنامرره عمررل دهاز جمحرره موضرروعات منرردر  در     

 : بوده است الذهرهنفرانس اسممی در چارچوب ذيل

ه های ونهگبه  ،هاتغییر نام سازمان، اصمح سا تار، تجديدنظر در منشور و فعالیت -

غیردولترری در  المححرریهای بررینبررا سررازمان تقويررت روابررط ؛ثر باشرردؤدر پويررايی سررازمان مرر

  .هشورهای عضو

ت أیرهير  ، از طريق تأسیس صادره یهاپیگیری اجرای قطعنامههار وساز  ايجاد -

  (TYPOA,2005,Section I, Para X)    یاياجر

ايده اصمحات در سرازمان هنفررانس اسرممی، در واقر  از سریزدهمین نشسرت وزيرران 

رقرم « اصمحات سازمان هنفررانس اسرممی»( با صدور قطعنامه 1982 ارجه در شهر نامی )

هرای آن، همیته متخصصان زير نظرر دبیرهرل آغراز بره هرار نمرود و نشسرت  ورد. متعاقب
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تهرران نیرز  1997ای در سرا  متعددی را نیز برگزار هرد. روند اصرمحات در اجرمس دوره

المححی، از آن جمحره برر های ديگری برداشت و بر نقش سازمان در سطوح اسممی و بینقدم

هید شد. اما در مجموع، آهنا اصمحات هند و افزايش گفتگو بین جهان اسمم و غرب تأ

سرانجام با ها (؛ تا اين هه اين تمش166و  62،72،75: 1392احسان اوغحو،در حد صفر بود )

نرويس منشرور سرنگا  پریشاهرار د 2008در نشست سرران نظرها وجود مناقشات و ا تمف

 آن بره عمرل آمرد. و بر ی از اصرمحات مرورد نظرر دراند به تصويب رسرا جديد سازمان 

در شهر آستانه در قزاقسرتان، نرام و نشران سرازمان  2011همچنین در نشست وزيران  ارجه 

 هنفرانس اسممی به سازمان همکاری اسممی تغییر هرد.

 اقتصادي، اجتماعي و علميهاي چالش .2-1-1

ويی همکاری اقتصادی، حمايت از بان  توسعه اسممی، همبستگی اجتمراعی در رويرار

 و فنرون، عحروم با بميای طبیعی، حمايت از توسعه و هاهش فقر در آفريقا، آموزش عرالی و

 هرایتولردحقوق زنان و نیازهای جوانان و  انواده در جهان اسمم، تبراد  فرهنگری میران 

ات هه برای توسرعه و رفر  شرکاف میران هشرورها در موضروع ندستهای هفت برنامه ،عضو

عمرل » برنامهرای هشورهای عضو سازمان هنفرانس اسممی در اقتصادی اجتماعی و عحمی ب

حروگیری از هرا در تضرمین صرح  و ثبرات و جترديد، تحقق اين برنامهبینی شد. بیپیش« او 

 شود: ترين آنها اشاره میمنازعات مؤثر است. در ادامه، به مهم

 همکاري اقتصادي . 1-2-1-1

همکراری تجراری و  )همیتره دائمری بررای COMCECومسر  ه موريتأم -

 ...عضو هاتگسترش قحمرو تجاری میان دولاقتصادی( به 

تجرارت و جهرانی های دو  عضو برای پیوسرتن بره سرازمان حمايت از تمش -

 جهانی تجارت سازمان در اسممی عضو  هایتهماهنگی مواض  میان دول

عضرو سرازمان  هرایتگرذاران در مرزهرای دولروآمرد سررمايهتسهیل رفرت -

 (TYPOA,2005,Section 2,Para Iاسممی ) هنفرانس
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 همبستگي اجتماعي به هنگام بالياي طبیعي . 2-2-1-1

و  بر رری از هشررورهای اسررممی از بميررای طبیعرری چررون زلزلرره، سرریلاز آنجررا هرره     

وجره، ، همبستگی اجتماعی در اين شرايط نیازمنرد عطرف تبرندقحطی رنج می  شکسالی و

 ت: از جمحه، به موارد ذيل اس

گونره دان بردون هریچر همر  و مسراعدت بره نیازمنردهای دين اسرمم آموزهتأهید بر 

ر د دوسرتانههرای انسرانهمر اسرممی بايرد سیاسرت روشرنی در برابرر  هایتتبعیض. دول

هررای مرردنی و همرراهنگی میرران جمعیتدر ايررن برراره، . هننرردشرررايط بميررای طبیعرری اتخرراذ 

 ( Ibid, Section 2, Para III) وری است.المححی ضرسسات بینؤها و مسازمان

 حقوق زنان، كودكان، جوانان و خانواده در جهان اسالم . 3-2-1-1

نره توجره گوحقوق زنان و  انواده بدينموضوعات حقوق بشر و به  ،سالهبرنامه عمل ده

 هرده است: 

جتمراعی و ا ،فرهنگی ،های اقتصادیسا تن زنان در زمینهقوانین به هدف فعا وسعه ت. 1

 ه مقررراتسیاسی در جامعه اسممی و حمايت از آنان در برابر هرر گونره تبعریض، احتررام بر

 های اسممی مطابق با ارزش ،هنوانسیون محو انواع  تبعیض عحیه زنان

 سوادی در میان آنان توجه  اص به آموزش زنان و مبارزه با بی. 2

 م ق زن در اسمالمححی  اص حقوتصويب معاهده بینتسري  در . 3

 برای همه هودهان رايگان تمش برای فراهم سا تن آموزش . 4

خراذ قوانین حمايرت از هودهران و بر رورداری آنران از بهداشرت مناسرب، اتوسعه ت. 5

شرونت و  هرگونره در برابر ماندگی هودهان و حمايت آنان از تدابیر الزم برای محو عقب

 هشیبهره

مضرا  و تصرويب هنوانسریون حقروق هرودك در اسرمم عضو به ا هایتتشويق دول. 6

-کرلمصوب سازمان هنفرانس اسممی، هنوانسیون محل متحد درباره حقوق هودك و پروت

ه بمربوط ن آهای ا تیاری آن و هنوانسیون محو انواع تبعیض عحیه زنان و پروتکل ا تیاری 

 .حقوق د تران

 های جوانان ا و هانونهعضو به حمايت و تدوين برنامه هایتدعوت دول. 7
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 اسرممدر هره براور سرا تن ايرن عضو برای مشرارهت در برجسرته هایتدعوت دول. 8

های زنردگی تضرمین شرده حمايت از حقوق زنان و تشويق آنان به مشارهت در همه زمینره

 (Ibid, 2005, Section2, Para VI) است.

 عضو  هايتتبادل فرهنگي و اطالعاتي بین دول. 4-2-1-1

هرای تحويزيرونی ون اينترنرت و هانرا چررسرانی ها و ابزارهای نوين اطمعسهم رسانه    

مره ع در برناای در تشويق و اقناع مخاطبان بر هسی پوشیده نیست. اهمیت اين موضوماهواره

 یهراو حفرظ ارزش گرايیعضو در پاسداری از تکثر هایتبه صورت همکاری دول ،عمل

می بینری شرده اسرت. هشرورهای اسرمنامه ا مقی پریشافقتامت اسممی از طريق ي  مو

-المححری، چشرمهای بینهرای تحويزيرونی  رود را در تعامرل برا رسرانهدعوت شدند تا هانا 

 ( Ibid, Para VIIمد نظر قرار دهند. )جهان اسمم به نف  اندازهای توسعه را 

دا  و تررويج اعترهرا، گامی مثبت در شناسرايی چرالشعمل او ، برنامه طور  مصه، به

می برا جامعره تعامل جامعره اسرمساماندهی امور افتا ، همگرايی مذاهب اسممی، روی، میانه

برداشرته در هشرورهای اسرممی مطحروب ی و حکمرانری المححی، توسعه سیاسی، اقتصرادبین

 هان اسممجمادی و معنوی  امکاناتهارگیری هدر بمهم ی مگاتوانست است. اين برنامه می

وبره ردارد هره بره نبرو سط  زنردگی مسرحمانان هردن شکاف میان هشورهای اسممی و هم

حری اسرت. المحای و برینهننده ثبات و امنیت در دا ل جوام  و در سط  منطقره ود تضمین

یرزان مگرچه از دو  عضو  واسته شرد ترا در نیمره دوره اجررای برنامره عمرل، گزارشری از 

امره عمرل هنند اما چنین گزارشری منتشرر نشرده اسرت. در برن تحقق آن در قحمرو  ود ارائه

ادی و هرای سیاسری و فکرری و يرا اقتصرالمححی ذيرل عنراوين چرالشاو ، صح  و امنیت بین

ر ديرن موضروع طور مستقیم به آن پردا ته نشد. امرا ااجتماعی مد نظر قرار گرفته است و به

 فت. نويس برنامه عمل دوم، در اولويت نخست جای گرپیش

 2015-2025برنامه عمل دوم  .2-1

نهرايی  2016آوريرل 14-15برنامه عمل دوم در سیزدهمین نشست سران در استانبو      

نرويس، در دستور سازمان قرار داشت. در متن پیش 2014نويس آن از سا  شده است. پیش

هفرت اصمحات پیشنهادی هشورها قابل مشراهده اسرت. نماينردگی ايرران حردود پنجراه و 
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های مختحف اين برنامه ارتباط دارد و گويای آن است پیشنهاد ارائه نموده است هه به بخش

هه ايران در تدوين برنامه عمل دوم، حضور فعالی داشته است. بر ی از پیشرنهادها نراظر بره 

بند و شش قسمت تنظریم شرده  75نويس در المححی بوده است. پیشعنوان صح  و امنیت بین

-( بند تصويب شده اسرت. اولويرت75اولويت در دو بخش و ) 18بود هه در نسخه نهايی با 

 گانه عبارتند از: های هجده

-گرری،  شرونت افراطری، تنردروی، فرقرهفحسطین و قدس، مبارزه با تروريسم، افراطی

ها، صح  و امنیت، محیط زيسرت فرهنا هراسی، اعتدا  و همزيستی اديان وگرايی و اسمم

گرذاری، هشراورزی و تغییرات آب و هوايی و توسعه پايدار، هاهش فقر، تجارت و سرمايه

شردن، عحرم تکنولروزی و ابتکرار، آمروزش، هرا و صرنعتیامنیت غذايی، اشرتغا  زيرسرا ت

وق بشرر بهداشت، رفاه  انواده و تأمین اجتماعی، اقدام بشردوسرتانه مشرترك اسرممی، حقر

هرای هرای گروهری و ديتحماسری عمرومی، فنراوریحاهمیت مطحوب و پاسرخگويی، رسرانه

تبحیغاتی ارتباطات و سرا تارهای اطمعراتی ديجیترا ، و اصرمح سرا تار سرازمان همکراری 

  1اسممی.

نويس، صح  و امنیت همانرا در اولويرت نخسرت تفاوت قابل ذهر، اين است هه در پیش

هايی، در رديف اولويت چهارم منظور شد و موضوع فحسرطین و قردس بود، اما در تصويب ن

های بسریاری دارد و با برنامه نخست شباهت« عمل دوم»برنامه  2در اولويت او  جای گرفت.

توان آن را تداوم برنامه او  با اندك تفاوت دانسرت هره يکری از آنهرا اولويرت صرح  و می

 ات منعکس شده است: امنیت است هه در دو بند مشخص با اين عبار

همت  ود را معطوف صح  جهانی، ثبات،  1969سازمان از زمان تأسیس  ود در سا  »

هرا و منازعرات در سازگاری، امنیت و توسعه هرده است. امروزه با اين هه بسیاری از بحران

جهان اسممی وجود دارد امرا سرازمان هنفررانس اسرممی نقرش فعرالی در تحکریم صرح  و 

                                 
1.TYPOA (2015) DRAFT/Rev-1 Expert Group Meeting-2015. 

2.OIC/SUM-13/2016/POA-Final. 
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هنرد. بردين منظرور، سرازمان از ابزارهرای الزم المححی ايفا مریای و بینی، منطقهامنیت دا ح

گرری و ها، میانجیبرای حل و فصل مسائل مربوط به صح  و امنیت و جحوگیری از درگیری

ای برای باالبردن ظرفیرت هند. افزون بر اين، بخش ويژهآمیز استفاده میوفصل مسالمتحل

هررا در ان همکرراری در نظررر گرفترره شررد هرره برره افررزايش مهررارتو توانررايی نیروهررای سررازم

 «پردازند.های مربوط میمذاهرات، نظارت بر انتخابات و ديگر زمینه

 (TYPOA, 2015, Para 31, TYPOA, 2016, Para 21) 

 وگیرری، ا تمفرات مرذهبی،  شرونت نشرده، رشرد افراطریهای طوالنیِ حلدرگیری»

ست. سرازمان االمححی ای و بینبرای صح ، امنیت و ثبات منطقهترين تهديدها تروريسم، مهم

 وآمیرز همکاری اسممی به عنوان صدای جمعی جهان اسمم نقش مهمری در حرل مسرالمت

و  سرازیصرح  های اسممی از جمحه فحسطینیان و اهالی هشمیر وعادالنه ا تمفات میان محت

اسرممی  ، اصحی اساسی در همراهی امرتهند. همبستگی و ا و ت اسممیبانی ايفا میصح 

می در هرای اسرمهرا و اقحیرتبرای تمش در تحقق مناف  عمومی است. توسعه رفاه جمعیرت

ر دارد. های سازمان همکاری اسممی برای تحکیم صح ، سازگاری و ثبرات قررارأس برنامه

(TYPOA, 2015, Para32, TYPOA, 2016, Para 22) 

تأهیرد  2025برنامه نیز بر اصو  و اهداف محروری زيرر ترا سرا  همانند برنامه او ، اين 

 های عضو آنها را مد نظر قرار دهند: از آن جمحه است؛ دارد هه دولت

 همبستگی اسممی مشارهت و همکاری،  -

ف و اصو  سرازمان بررای تحقرق برنامره ها و اجرای اهدا ودياری هشورها در برنامه -

 عمل

ه جهت افزايش رفرا ت: اقدامات بايد نتايج محموس و مفیدی درمحوربودن اقدامانتیجه -

 های عضو داشته باشد و صح  و ثبات برای آنان به همراه آورد. مردم در دولت

حاهمیت مطحوب سیاسی و اقتصرادی: در چرارچوب برنامره توسرعه: )پیشرنهاد ايرران(  -

بررات و توسررعه شررفافیت و پاسررخگويی حاهمیررت، امررری بايسررته در تحقررق صررح ، تررداوم ث
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ها بايد به ايجراد فضرای مشرارهت هامرل اين تمش»اقتصادی است. پیشنهاد او  اين بود هه 

-اين ترمش»اما ايران پیشنهاد داد عبارت بدين صورت مقرر شود: «. ها بینجامددر همه زمینه

ربرط بینجامرد و چرارچوب قانونگرذاری و هرای ذیها بايد به ايجاد فضای مشارهت بخرش

 و به نحو عادالنه توزي  شود. « را در مبارزه با فساد فراهم آوردهقضايی 

نعکاس  واست مردم در هشورهای عضو و اولويت سازمان همکاری در جهت رفاه ا -

 مردم.

 (TYPOA, 2015, Draft, Para73, TYPOA, 2016, Para56) 

ح  و نويس برنامره دوم بره تفصریل راهکارهرا و اقردامات سرازمان در جهرت صردر پیش

بینی شده بود هه از جمحره آنهرا تقويرت مبرارزه برا المححی پیشای و بینامنیت دا حی، منطقه

 :TYPOA 2015, Para5.1گرايری برود )گری، تندروی و فرقهتروريسم،  شونت، افراطی

 (. اما در سند نهايی به چند بند هح یِ زير به عنوان اهداف صح  و امنیت بسنده شد:  28-31

م وحدت و همبستگی اسممی در جهت تحکیم صح ، امنیت، دوستی و تفراه تحکیم. 1

 در جهان اسمم و  ار  آن 

هرای محرل آمیز ا رتمف جرامو وهشرمیر در چرارچوب قطعنامرهحل و فصل مسالمت. 2

 متحد

-نا تهی شرا طار به ارمنستان در احترام به حاهمیت ارضری آذربايجران در محردوده. 3

 ذربايجانهای اشغالی آ  هامل، بی قید و شرط و فوری از سرزمینالمححی و  روشده بین

 ه قبرسحمايت از رهبران ترك و يونانی قبرس در حل و فصل عادالنه و جام  مسئح. 4

آمیرز ا تمفرات، پیشرگیری وفصرل مسرالمتتقويت نقش سازمان همکراری در حرل. 5

 ,TYPOAگرری. )انجیمنازعرات از طريرق ديتحماسری پیشرگیرانه، تقويرت گفتگوهرا و میر

2016, Para2.4) 

هرای سروريه، نهايی شده است اما برای حرل وضرعیت 2016با آن هه اين برنامه در سا  

بینری نشرده ای پریشهای اسرممی اسرت برنامرهيمن، بحرين هه ا تمفات درون میان دولت
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 رتمف، هرای ااست و تنها به عبارات هحی بسنده شده است. اما در آنجا هه يکری از طررف

ي  دولت غیر اسممی است بره صرراحت از آن نرام بررده اسرت. سرکوت برنامره در برابرر 

برانگیرز مدتِ دا حی مانند سوريه و يمن و وضعیت بحرين، سکوتی سرؤا منازعات طوالنی

 است. 

 

 هايي در صلح مثبت و ناكامي در صلح منفي هاي عمل، گامبرنامه .2

هرا نشانه توانبدين سو را می 2005نفرانس اسممی از دو برنامه عمل سازمان همکاری ه

ی اسرممی هرای سرازمان همکرارو بازتاب غحبه پارادايم محرل متحرد و ادبیرات آن در برنامره

-سراس زمینرهدبیرهل قبحی سازمان همکاری، برنامه عمل برر ا« احسان اوغحو»دانست. از نظر 

دی و بنری در ترمش بررای چرارچوبالمححرهای مشترك حقوقی فیمابین اسمم و اسرناد برین

 ادی ابررازها، آزهای عضو است. به نظر وی، اصولی مانند برابری انساناصمحات در دولت

 (. بررFarrar, 2012: 805دين، حق حیات و امنیت مشترهات اين دو نظرام حقروقی اسرت )

آن  یاين اساس، سازمان همکاری هنفرانس اسرممی از طريرق برنامره عمرل در پری توسرعه

بینی شدسته از اصو  مشترهی است هه سازمان محل متحد نیز در تضمین صح  درازمدت پی

 شود. سازی و صح  مثبت نیز تعبیر میهرده است و از آن به صح 

برا عنروان  2016آوريرل  14-15بیانیه سیزدهمین هنفرانس سران در اسرتانبو  ترهیره در 

-وند اصو  منشور محل متحد و حقروق برینبر پی« وحدت و همبستگی برای عدالت و صح »

   1المحل با اصو  و اهداف سازمان همکاری تأهید دارد.

همسويی سازمان همکاری هنفرانس اسممی با سازمان محل متحد، گراه ايرن برداشرت را 

به دنبا  داشته است هه سازمان همکاری، ي  سازمان سکوالر اسرت و يرا بردان سرو پریش 

يد سازمان تنها در دو جا از واژه اسممی استفاده هرده و تحت تأثیر رود؛ زيرا منشور جدمی

(؛ هرچنرد ايرن برداشرت Ibid: 793ادبیات حراهم برر گفتمران سرازمان محرل متحرد اسرت )

                                 
1.13th Session of the Islamic Summit Conference Istanbul Declaration On Unity and 

Solidarity for Justice and Peace, OIC/SUM-13/2016/Declaration. 
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میثراق حقروق هرودك در  1نادرست است. زيرا اسنادی مانند اعممیره اسرممی حقروق بشرر،

مجم  فقه اسممی، ديوان عد  اسممی بر اسمم و ارهانی از سازمان همکاری اسممی مانند 

های اسممی تأهید شرده شريعت اسممی تصري  دارند و در منشور جديد نیز بارها بر ارزش

هرای اما اين واقعیتی است هه سازمان، فاقد ادبیات حقوقی مستقل با توجه بره ظرفیرت 2است.

گیررد. ل سکوالر بهره مریالمحاسممی است و از همان ادبیات غالب حقوق بشر و حقوق بین

پرردازد و آن را های عضو مریشايد از اين طريق، از ي  سو به تقويت حقوق بشر در دولت

توانرد از طريرق همکراری برا دهد و از سوی ديگر مریبا معیارهای اسممی سازگار جحوه می

یرر هرای مسرحمان در هشرورهای غالمححی از مناف  و حقروق اقحیرتها و مؤسسات بینسازمان

 (C.F: Ibid: 805اسممی حمايت هند. )

 روبی  های عضو بهدهد هه دولتنشان می« برنامه عمل»به هر روی، فهرست هوتاه دو 

هرای الشچرهرايی هره از آن بره اند؛ وضرعیتهای  ود يافتههای بحران را در سرزمینريشه

ه در برنامه گان18ی هااند. اولويتسیاسی، فکری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعبیر هرده

سرت هره های هشورهای عضرو اهای اصمح و تحو  در سرزمیندوم نیز انعکاسی از بايسته

 تأثیر درازمدت آن بر تضمین صح ، امنیت و تداوم ثبات انکارناشدنی است. 

                                 
تنهرا »های مدنی به سازمان امنیرت و همکراری اروپرا آمرده اسرت: اتحاديه بین المححی آزادی 2013زوالی  12در بیانیه . 1

انی حقوق بشر اعممیه جهانی و هنوانسیون اروپايی حقوق بشر اسرت. برر ايرن اسراس اعممیره حقروق بشرر اسناد جه

اسممی قاهره هه با عنوان حقوق بشر اسممی مورد حمايت سازمان همکاری اسممی اسرت برالقوه  طرنراك اسرت. 

حقوق اسمم و شريعت دانسته است.  اين اعممیه از سوی حکومت دينی ايران پیشنهاد شده است و هر حقوقی را تاب 

چنین تعريفی با تعريف حقوق ذاتی فرد و ديگر ارزشهای اساسی در تعارض اسرت. همانگونره هره دادگراه اروپرايی 

حقوق بشر اعمم هرده است شريعت با دمکراسی و حقوق بنیادين بشری در تعرارض اسرت. برر ايرن اسراس اعممیره 

و با بسیاری از تعهدات سازمان همکاری و امنیت اروپا هامم ناسازگار است. دو  قاهره با تعريف معنادار حقوق بشر 

عضو سازمان همکاری اسممی بايد بر عدم شناسايی اعممیه قاهره تصري  هنند و اعتبار تفسیری آن را بررای حقروق 

 ر.ك: « بشر از هم اهنون و در آينده، بی اثر بدانند.

- International Civil Liberties Alliance (ICLA) PC.SHDM.NGO/7/13, 12 July 2013 Available 

at: http://www.osce.org/odihr/103560Visited at 12 October, 2016,  

 و موارد ديگر 15( ماده  14( و )11)1از آن جمحه است: ماده . 2

http://www.osce.org/odihr/103560
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رصرد د 50درصد نفت  ام جهران و  70های عضو اين سازمان از منظر اقتصادی، دولت

وجره تهرا قابرل ر دارند اما شکاف اقتصادی و فاصحه فقیر و غنری در آنگاز طبیعی را در ا تیا

ر عضرو هشرو 21يافته در فهرست سرازمان محرل متحرد، هشورِ همترتوسعه 48است. از میان 

اسرممی  سازمان همکاری هستند. اين در حالی است هه در همین سازمان، بودجه مجم  فقه

ی صرادر هرای اسرمممشورتی بر اساس آموزه هایدالر( است هه تنها قطعنامه 2،100،000)

ت. ی بیشتر اسبرانگیز است هه اين مبحغ از بودجه مرهز توسعه تجارت اسممهند؛ و تأملمی

(Tadjdini, 2012: 39) 

ی اسرممی دادن تعامل اصو  همبسرتگگانه، هرچند تمشی برای نشانهای عمل دهبرنامه

یاسری و در جهت تأمین صح  و ثبات و توسعه سبا اصو  و اهداف منشور محل متحد است و 

سرتگی انرد امرا از ديرد رسرالت ايرن سرازمان، همباقتصادی و عحمی و فرهنگی تعريف شرده

 اسممی و روابط دوستانه منحصر در فهرست برنامه عمل نیست. 

 عمحکرد سازمان، به عنروان صردای جمعری جهران اسرمم، در طرو  بریش از چهرار دهره

ل حرهرردن منازعرات میران مسرحمانان و نیرز فی و جحروگیری و  راموشفعالیت در صح  من

-نشدهو حل مدتی مانند فحسطین جای مرور دارد. عموه بر ا تمف ههنههای طوالنیبحران

عرراق  ی فحسطین هه همچنان در فهرست اولويت او  برنامه دوم سازمان جای دارد، جنا

ان، جنرا در عرراق، سروريه، افغانسرت با ايران و پرس از آن اشرغا  هويرت، وضرعیت ا یرر

ردم مرهرای ثروتمنرد عربری بره يمرن، و سررهوب سومالی، لیبی، مالی، و حمحه بر ی دولت

وادث حربحرين، انتقادات جد ی را متوجه سازمان همکاری هرده است هره بسریاری از ايرن 

 اند. هايی از شورای امنیت محل متحد را نیز به  ود ا تصاص دادهقطعنامه

سازی را رد هررده اسرت صوص فحسطین، سازمان همکاری گرچه همواره شهركدر  

ولی در مجموع در اين باره با سازمان محل همرراه اسرت و دربراره سروريه گرچره برا وجرود 

بره بعرد، سرازمان  2013مخالفت ايران عضويت آن را به تعحیق در آورده اسرت امرا از سرا  

 ,Castillo)د، بر امور سروريه نظرارت دارد همکاری، درچارچوب موازين سازمان محل متح
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ها، فاقد ابتکرار مسرتقل و مرؤثر در بنابراين سازمان همکاری، در اين بحران .(18-19 :2014

 سطوح اسممی بوده است. 

 حکره بر ریباين سازمان در جنا عراق عحیه ايران نه تنها اقدام مؤثری بره عمرل نیراورد 

در  حمايت هردند. ايرن در حرالی اسرت هره آنران های عربِ عضو آن از ادامه جنادولت

 زمان اشغا  هويت توسرط عرراق، دورويری  رود را آشرکار سرا تند و در اولرین فرصرت،

 77-76 :1997العمل نشان داد و  واسرتار  ررو  فروری عرراق از ايرن هشرور شرد )عکس

Hashmi,ی ه(. زمان حمحه آمريکا و متحدانش به عرراق پرس از اشرغا  هويرت، سررفرماند

مکراری های سرازمان نیروهای ائتمف به رهبری آمريکا در قطر مستقر شد هه رياست دوره

 را بر عهده داشت. 

با اين حا ، ايران پس از جنا تحمیحی روابرط  رود را برا سرازمان بهبرود بخشرید و برر 

حضور فعا  برروز داد. امرا سرازمان بره طرور « برنامه عمل»بودجه اين سازمان افزود و در دو 

شخص ايران را پس از حادثه منا و متعاقرب آن حادثره سرفارت عربسرتان در ايرران، تحرت م

تررين فشار قرار داده است. بیانیه پايانی سیزدهمین نشست سران از رفتار ايرران هره در عرالی

سط  در آن حضور داشت، ابراز تأسف هررده اسرت و ايرن هشرور را بره د الرت در امرور 

افزون بر اين، سرازمان، حمايرت از   1از تروريسم متهم هرد. دا حی ديگر هشورها و حمايت

  61المححی به تعويق اندا تره اسرت؛ بررای مثرا ، از میران ايران را برای حضور در مجام  بین

المححی، تنها برای ايران عضويت غیر دائم در شورای امنیرت را های بیننامزدی برای موقعیت

ايرن در حرالی اسرت هره از نظرر ايرران،  2ده اسرت.پیشرنهاد هرر 2029-2030های برای سا 

گیرری، عردم تسراهل، نابردبراری و تکفیرر مشکل مذهور همانا ريشره در  شرونت، افراطری

هرای عضرو مرؤثر ديگران دارد هه ريشه در باورهای مرذهبی و فرهنگری تعردادی از دولرت

بررای صرح  و شود و همین، ير  تهديرد مهرم سازمان دارد و از آن، حمايت و پشتیبانی می

 ای و در جهان اسمم است. امنیت منطقه

                                 
1.OIC/13TH SUMMIT 2016/FC/FINAL, Para 30-33. 

2.http://www.oic-oci.org/oicv3/page/?p_id=178&p_ref=59&lan=en  Para 19 and 31. 

http://www.oic-oci.org/oicv3/page/?p_id=178&p_ref=59&lan=en
http://www.oic-oci.org/oicv3/page/?p_id=178&p_ref=59&lan=en
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بحران هنونی يمن و مدا حه نظامی عربسرتان و ائرتمف عربری عحیره يمرن، از نقطره نظرر 

ای شايسته توجره اسرت. ايرن حمحره، بردون مجروز شرورای امنیرت و برا صح  و امنیت منطقه

. عربسرتان سرعودی، آغراز شرد 2015مرارس  26پشتیبانی اطمعاتی و لجستیکی آمريکرا در 

ای مشترك به دبیرهل و رئیس شورای امنیت، اقدام قطر، هويت ، بحرين و امارات طی نامه

هرا را هودترا دانسرته و آن را تهديرد صرح  و امنیرت منطقره دانسرتند و اعرمم هردنرد حوثی

ر، با آن هره مصر 1اقدامات الزم را برای برگرداندن صح  و ثبات در منطقه انجام  واهند داد.

سودان، مراهش، فرانسه، هانادا نیز از سعودی و ائتمف عربی حمايت هردند، اما در مقابل، 

اقردام نظرامی راه حرل نیسرت. مرردم يمرن قربم نیرز در »سخنگوی اتحاديه اروپا اعمم هررد 

دبیرهرل سرازمان «. شرايط سخت زندگی بودند و آنان اولین قربانی اقدامات نظرامی هسرتند

ی روشرنی اتخراذ نکررد و از همره هشرورها  واسرت از مدا حره در امرور محل متحد، موضع

نقرض فراحش » ارجی بترهیزند. تنها اعتراض شديد از سوی ايران به عمرل آمرد هره آن را 

ويژه اصرل  رودداری المحل و اصو  و اهداف منشور محل متحد، بهاصو  اساسی حقوق بین

واستار قط  فوری عمحیات نظرامی شرد و آن روسیه نیز  «. از تهديد يا توسل به زور  دانست

المححی دانست. عراق نیز اعمم هرد مشکل يمن دا حی اسرت و عمحیرات را فاقد وجاهت بین

ای بررای عمحیرات ادعرايی طوفران نظامی فاقد هرگونه منطق است. شورای امنیت هیچ اجازه

ر  صروص ايرن قاطعیت صادر نکرده است؛ گرچه هیچ انتقراد صرري  و يرا ضرمنی نیرز دبه

 (  Ruys Tom & Aferro Luca, 2016: 65&68-69 عمحیات به عمل نیاورده است. )

-اين گزارش هوتاه، از مدا حه مستقیم نظامی سعودی و ائتمف عربی در يمن نشان مری

های عضو دائم شورای امنیت، دسرت ها با موافقت و حمايت بعضی از دولتدهد اين دولت

ازمان همکاری اسممی اگر نگويیم با رهبری اين ائتمف هماهنرا به اين عمحیات زدند و س

هم با قاطعیت بايد گفت فاقد هرگونه ابتکاری بوده است. تا زمان تألیف ايرن است اما دست

                                 
1.UN Doc S/2015/217, 5. 
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گذرد و همچنان حمرمت نظرامی مقاله، نزدي  بیست ماه است هه از آغاز اين عمحیات می

 ادامه دارد.  دولت میزبان سازمان همکاری اسممی در يمن

یرابتی، هرای نمدا حه نظامی در يمن از طريق ائتمف سعودی و در سوريه از طريق جنا

ات در آمیرز ا تمفرشرده هره در آن، حرل و فصرل مسرالمتهای عملِ اعرممبا اصو  برنامه

  و بینی شده است در تعارض آشکار است و با هیچ ي  از اصروچارچوب محل متحد پیش

ق تعیرین المحل مانند دفاع مشروع، مدا حه بر اساس دعوت و رضرايت و حرقواعد حقوق بین

(. در چگرونگی حرل بحرران يمرن و سروريه، ا رتمف Ibid: 97سرنوشت سرازگار نیسرت )

جهرت  المححی صدای واحردی نردارد. شرورای امنیرت نیرز درجد ی وجود دارد و جامعه بین

 اذ نکررده  عمحیات نظامی يمن اتختأمین مناف  تعدادی از دو  عضو، موض  صريحی در قبا

منیرت اهردن نقش اولیه شورای امنیرت در حفرظ صرح  و رنااست و اين به نوبه  ود، هم

ی و حمايرت المححرشود؛ زيرا اين عمحیات نظامی با سکوت جامعه برینالمححی را سبب میبین

جرای ا برهرهی گیرد هه از  رود پیشرینه  طرنراها انجام میآشکار و پنهان تعدادی از دولت

 ( Ibid: 98 واهند گذاشت. )

مرن و ي واهرد بره بحرران تواند و يرا نمریبر فرض آن هه شورای امنیت محل متحد نمی

-ینام نهاد بردادن به اين شرايط بر اساس اصو  اسممی بر دوش هدسوريه پايان دهد، پايان

 المححی سنگینی  واهد هرد؟! 

م در هرردف از اهررداف پنجگانرره برنامرره عمررل دودو  در پاسررخ، تنهررا يررادآوریِ دوبرراره

  صوص صح  و امنیت، هافی است. اين دو هدف عبارتند از: 

همبستگی اسممی در جهت توسعه صح ، امنیت، دوسرتی و تفراهم  وتحکیم وحدت  - 

 در جهان اسمم و  ار  آن.

ز آمیرز ا تمفرات و پیشرگیری اوفصل مسالمتت نقش سازمان همکاری در حلتقوي - 

 گری. منازعات از طريق ديتحماسی پیشگیرانه، توسعه گفتگو و میانجی
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نقرض  گیرد اما ادامه جنرا وگرچه گفتگوها در چارچوب سازمان محل متحد انجام می

طرور انهای سیاسی را دشوارتر هرده اسرت. همرحلآشکار حقوق بشردوستانه گفتگو و راه

-عیته اين وضدم يمن هستند هه قربانیان ادامهه سخنگوی اتحاديه اروپا اشاره هرد، اين مر

 اند.  

 

  گیرينتیجه

ه افرزايش المححری رو برای در حفظ صح  و امنیت برینالمححی منطقههای بیننقش سازمان

م در است. در اين میان نقش سازمان همکاری اسممی به عنوان صردای جمعری جهران اسرم

ر جوامر  های اسممی مورد انتظران دولتوفصل ا تمفات میاحفظ صح  و امنیت و نیز حل

 المححی است. اسممی و نیز جامعه بین

اله سرده «برنامره عمرل»های آغازين قرن جديد، سرازمان همکراری اسرممی، دو در سا 

ادی، هرای سیاسری، اقتصربه هدف رويرارويی برا چرالش 2025تا  2016و از  2015تا  2005

در م هرا گرامی مهرايرن برنامرهنظیم هررده اسرت. ت اسممی تاماجتماعی، عحمی و فرهنگی 

-و میانره ترويج اعتدا عضو، های دولتمیان اسممی همبستگی افزايش ها، شناسايی چالش

ت حقروق قويرت ،المححریجامعه بینبا همگرايی مذاهب اسممی، تعامل جامعه اسممی روی، 

ر ايجراد یری مسرتقیم برو ترأث آيددر هشورهای اسممی به شمار میمطحوب و حکمرانی بشر 

 صح ، امنیت، ثبات و جحوگیری از بروز منازعات  واهد داشت. 

میز آمسالمت دادن به صح  و امنیت بین المححی بر حل و فصلبرنامه عمل دوم، با اولويت

ر ا تمفررات جررامو وهشررمیر، ارمنسررتان و آذربايجرران و قبرررس تصررري  هرررده اسررت امررا د

بررده سممی و بحرانهای جاری در سوريه و يمن نرامی ن صوص منازعات میان هشورهای ا

 است و تنها دو هدف هحی زير را اعمم داشته است: 

حکیم همبستگی اسممی در جهت تقويت صح ، امنیت، دوسرتی و تفراهم در جهران ت -

 اسمم و  ار  آن؛ 
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قويت نقش سازمان همکاری در حل و فصل مسالمت آمیز ا تمفرات، پیشرگیری از ت -

 .گریازعات از طريق ديتحماسی پیشگیرانه، توسعه گفتگو و میانجیمن

وف گرچه سازمان در برنامه عمل دوم مدعی است از زمان تأسیس، همت  رود را معطر

ديردهای تررين تهصح  جهانی، ثبات، سازگاری، امنیت و توسعه هرده است اما امروزه مهرم

م مردارا، گیرری، عردمانرا رشرد افراطریالمححری های و بینهنونی صح ، امنیت و ثبات منطقه

 ا تمفات مذهبی،  شونت و تروريسم است. 

ويرژه هك برمشتراراده بحکه به  ،به تنهايی هافی نیستدر هاغذ  ،برنامه عملبديهی است 

 ا وجود ارادهبهای عمل برنامهنیاز دارد.  همکاری اسممی سازمانبانفوذِ های از سوی دولت

مرل عدهد. هارنامه در جهت اهداف همبستگی اسممی سوق می های عضو راسیاسی دولت

داف سازمان اين برداشت را به همراه داشته است هره ايرن اسرمم اسرت هره در  ردمت اهر

 های عضو قرار گرفتره اسرت و نره ايرن هره سرازمان در  ردمت اهرداففوری بر ی دولت

 همبستگی اسممی باشد. 

یرزان نامه عمرل و نیرز گرزارش هشرورها از متا هنون گزارشی از چگونگی نظارت بر بر

ه یره و توصریهرا در حرد بیانپیشرفت و تحقق آن ارائه نشده است. بر اين اساس، برنامه عمرل

یسریون هرای عضرو و يرا همشود. بديهی است چنانچه با نظارت و گزارش دولتارزيابی می

حقروق  تقل دايمریطرف همراه نباشد، تنها مرهبی است بر هاغذ. همیسیون مسرمستقل و بی

توانرد یشدن انتخاب اعضا  آن، مربشرِ اين سازمان در صورت اصمح سا تار و دمکراتی 

 هايی بردارد. برای نظارت بر اجرای برنامه عمل و ارزيابی آن گام

ای مرورد نظرر فصرل سازمان پس از نزدي  به پنج دهه فعالیت، اهنون به سازمان منطقره

شده است و در نیل به همبستگی اسممی به مفهوم واقعیِ آن،  هشتم منشور محل متحد تبديل

در استانبو ، بر هماهنگی  2016به اصمح سا تار اساسی نیاز دارد. در آ رين نشست سران 

اصو  محل متحد و اصو  سازمان همکاری اسممی تصري  شده است. از اين طريق، بحرران 

و يمن به ابتکارات سازمان محل متحرد  ی فحسطین و وضعیت سوريهنشدهمدت و حلطوالنی
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واگذار شده و سازمان همکاری اسممی فاقد هرگونه ابتکار در سطوح اسممیِ آن است. بره 

سازی محل متحرد اسرت. امرا های عمل سازمان همکاری در راستای صح ديگر سخن، برنامه

اسرته و يرا از منظر صح  منفی و فقدان جنا، اگرر نگرويیم سرازمان همکراری اسرممی،  و

هرم فاقرد ابتکرار الزم و های قدرتمند را دنبا  هرده اسرت امرا دسرتنا واسته، مناف  دولت

 مورد انتظار جوام  اسممی است.
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